
DE SCHAKEL 
Zondag 7 januari 2018 week 2 Jaargang 20 
  
Begroeting door:  Dhr. en mw. Moorlag 
Voorganger:  Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr. A. Stulp 
Ouderlingen:   Mw. J. Alberts en mw. E. Jipping 
Diakenen:  Mw. T. Luchies en mw. G. Kloese 
Lector:   Mw. J. Middeljans 
Koster:   Dhr. J. Post 
Weekkosters:            Dhr. D. Warringa en A. de Jonge 
  
Agenda week 2: (voor zover bekend) 
Ma: 14.00 uur Achterom 
Ma:   19.30 uur  Ichthuskoor 
Di: 15.00 uur Gespreksgroep ‘God is niet te vangen’ 
Di: 18.30 uur Vergadering Moderamen 
Wo: 09.30 uur Interieurverzorging: dames B. Beuker, A. van Vondel en J. Donker 
Wo:  10.00 uur Vergadering WCK 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen H/M Altena en mw.G.Strootker 
Vrij: 13.45 uur Bezorgen voor kerktelefoon dhr. H. Altena 
Za: 19.30 uur Film bij familie Misker 
Zo: 18.30 uur Clubs 
  
Komende diensten: 
Zondag 14 januari. 10.00 uur in Ichthus Voorganger drs. H. Hoekstra. 
  
Wie wil als groet van de gemeente bloemen brengen naar 
Mw. J. Mulder en dhr. B. Klompmakers. 
 
Na deze dienst is er koffie/thee, beneden in de Zeihuuv, u bent allen van harte uitgenodigd! 
  
Voor onze gasten 
Wilt u meer weten over onze gemeente, of zo maar even contact, dan is de 2e ouderling, bereid om u, 
na afloop van de dienst, voor in de kerk, te woord te staan. 
  
Kindernevendienst en oppas 
Volgende week zondag met (klein)kinderen in de kerk en wilt u dat er voor hen kindernevendienst of 
oppas is?Neem voor kindernevendienst contact op met Elona Bloemberg 
(elonabloemberg1991@hotmail.com). 
Oppas kunt u aanvragen op oppas.ichthus@gmail.com. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
  
De collectes op 14 januari zijn voor 
De Diaconie en de Kerk. 
  
Gift 
In december nog via de bank ontvangen een gift voor de wijkkas van € 200,00! 
Hartelijk dank. (N. v.d. Kamp, wijkkas) 
  
Dank 
Hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik heb gekregen. 
Hartelijke groeten, Marrie Pottjewijd. 
  
Koffiedrinken: 
Na de oudejaarsdienst van de afgelopen zondag werden we uitgenodigd beneden in de 
ZEIHUUVZAAL. Als traktatie bij de koffie kregen wij OLIEBOLLEN die gebakken zijn door 
v.v.DRENTINA. Het was een zeer gezellige morgen. We waren met ongeveer 100 personen.  
Wij wensen iedereen veel Heil en Zegen voor het komende jaar. Jan en Gré Venema 
 

mailto:elonabloemberg1991@hotmail.com
mailto:oppas.ichthus@gmail.com


Schilderijen 
Willen de schilders, die geschilderd hebben over Psalm 23, hun schilderijen, die in de Zeihuuv 
hangen, meenemen naar huis? Dan kan er weer andere kunst worden opgehangen. 
Sieka Tiemersma 
  
Goede voornemens voor 2018? 
PLASTIC DOPPEN INZAMELEN 
Met de plastic doppen die u in de hal van de kerk in een bak kwijt kunt, kunnen wij de ‘Stichting 
Vrienden Doppen Actie Nederland’ steunen. Wist u dat zij het afgelopen jaar 82.000 kilo doppen heeft  
ingezameld? Daarmee kunnen 2 honden een opleiding tot blindengeleidehond krijgen. 
Helpt u mee? Alvast hartelijk bedankt namens de Diaconie. 
  
POSTZEGELS EN ANSICHTKAARTEN 
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. 
Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via 
Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van twintig- tot dertigduizend euro op 
voor Kerk in Actie. Ook hiervoor hartelijk dank dat u meedoet.  De ZWO-commissie. 
  
Boekenmarkt: 
We gaan door met de boekenmarkten. 
De bedoeling is deze te houden de eerste zaterdag van maart en de eerste zaterdag van oktober. 
U kunt de boeken iedere woensdag inleveren van 10.00-11.00 uur in de hal v.d. kerk. 
Mocht u zondags naar de kerk ook een paar boeken kwijt  
willen dan staat er een mand/doos in de hal waar u ze in kunt doen.  
Alvast bedankt voor de medewerking.  De boekenmarktcommissie. 
  
Helpende Hand  
Wat een feest al die zegels van onze supermarkt voor gratis een doos boodschappen. 
Van fam. NN en hun buurvrouw, en een bedrag van 10,00 euro. Een volle kaart van iemand uit de 
Sleedoorn. Van alle Ichthusleden, die zelf geen volle spaarkaart hebben. En dan ook nog de volle 
zegelkaarten en losse zegels in mijn brievenbus of in de mand in de hal van de Ichthuskerk. 
Ook mensen uit het appartement waar ik woon sparen mee voor ons project. Allemaal heel veel dank 
hiervoor. Tot en met deze week hebben we 11 dozen bij elkaar.  
We kunnen nog een paar weken inleveren dus verwacht ik nog enkele dozen te kunnen sparen. 
Namens het team: u allen een goed en bovenal gezond 2018 toegewenst, Nolly Feenstra. 
  
Gespreksgroep over het boek: ‘God is niet te vangen’ 
Begin 2017 hebben ongeveer 15 gemeenteleden met elkaar gesproken over enkele hoofdstukken uit 
bovengenoemd boek. Zij gaven aan in 2018 nog graag een aantal andere hoofdstukken uit dit boek te 
willen bespreken. Zij en ook nieuwe deelnemers worden van harte uitgenodigd mee te doen. 
•          Waarover gaat het in dit boek? 
Aan de hand van diverse thema’s gaan in dit boek steeds twee mensen met elkaar in gesprek hoe zij 
in deze tijd geloven en hoe hun geloof door de jaren heen is veranderd. Wat ze zoal hebben 
losgelaten en wat is ervoor terug gekomen? En ook: welke nieuwe inzichten voor hen belangrijk zijn.  
Vorig jaar bleek dat dit boek ons goed op weg hielp om met elkaar over dergelijke vragen in gesprek 
te komen en van elkaar te leren. 
Voorgesteld wordt om de volgende thema’s/hoofdstukken uit het boek te bespreken: 
•          Hoofdstuk   7:  Het verstand kent zijn grenzen 
•          Hoofdstuk 11:  Over wonderen en verwondering 
•          Hoofdstuk   8:  Verantwoordelijkheid en vrije wil 
•          Hoofdstuk 10:  Toekomstverwachting 
 Het boek ‘God is niet te vangen’ van Jan Offringa en Evert van Baren is in de boekhandel te koop en 
kost ca 17 euro. Aanschaf (voor nieuwe deelnemers) is wenselijk maar natuurlijk niet verplicht. 
Aanmelding: via de zuil in Ichthus of via de mail aan: boeijenga@zonnet.nl 
Wanneer: Dinsdagen 09, 16, 23 en 30 januari, 15.00 -17.00 uur in Ichthus. 
Inlichtingen en gespreksleider: Geert Renkema: tel. 640966. 
  
Filmavond in de huiskamer, zaterdag 13 januari, 19.30 uur 
In de voormalige showroom bij Ans en Gerrit Misker hangt een groot scherm en er is zitruimte voor 
ongeveer 30 bezoekers om daar met elkaar een film te zien. Na afloop is er een nazit met hapje en 
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drankje en de mogelijkheid om inhoudelijk nog even na te praten over de bekeken film. 
Film: Des Hommes et des dieux 
In deze film gaat het over een kleine gemeenschap van acht Franse monniken die leeft in de jaren '90 
in Algerije, in een klooster hoog in de bergen. Zij leven er in harmonie met hun islamitische 
dorpsgenoten. Ze helpen hen aan werk en aan levensmiddelen, nemen deel aan hun feesten en staan 
met hun medische kennis de dorpsgenoten bij. Vriendschappen ontstaan. Maar als terreur en dreiging 
in de omgeving steeds meer toe neemt en als het geweld dichterbij komt, staan de broeders voor de 
keuze: blijven of vluchten? 
Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om 
te blijven. Zij houden de waarde van naastenliefde en trouw hoog, ook als het moeilijk wordt. 
De film is een onopgesmukt, intiem portret van christenen “die van God en van mensen zijn“, zoals de 
titel aangeeft. Een film zonder grote, dramatische scènes, geweld en vrijwel zonder muziek, maar wel 
één die een diep indringende vorm van genade laat zien. 
• Voormalige garage Misker, Odoornerweg 4, Emmen. • Opgave aan: geawarringa@planet.nl.   
Zijn er meer dan 30 personen, dan vertonen we de film in Ichthus.  
Inlichtingen: Gea Warringa, tel 647677. 
  
Taizereis 2018 voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar! 

Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil jij Pasen; de eerste week van de meivakantie of de eerste week 

van de zomervakantie eens met andere mensen en op een andere plek vieren? Meld je dan nu aan 

voor de Taizéreis vanuit Emmen en geef aan welke van de drie genoemde periodes je voorkeur heeft!  

Taizé is een oecumenische broedergemeenschap in midden-Frankrijk, waar jaarlijks duizenden 

jongeren uit alle landen te gast zijn. Jongeren die plezier willen maken, maar ook rust, zelfreflectie en 

bezinning zoeken. Niet alleen gelovige jongeren, maar juist voor iedereen die op zoek is waar hij of zij 

zelf in wil geloven, of het gewoon allemaal niet zo goed weet.  

We zullen reizen met een bus(je) en slapen in tenten. De totale kosten van de reis zijn 195 euro. Kijk 

voor meer informatie of voor aanmelden op de sociale media en geef je voorkeur aan voor 28 maart – 

2 april, 29 april – 6 mei of 22 – 29 juli!  

De adressen zijn: website: www.taize-emmen.nl.; Facebook: Taizé Emmen; Twitter: @TaizeEmmen. 

Instagram Taizé Emmen. Email: taize.emmen@gmail.com. Doe het vandaag nog! Je bent ook van 

harte welkom in de Taizéviering op zondag 28 januari in baptistenkerk De Bron om 19.00 uur. 

Aansluitend is er dan een informatieavond over de voorgenomen reis! 

  
Zang en Evangeliedienst. 
Vanavond is er weer een Zang en Evangeliedienst in de Kapel, voorganger is ds. R. Wijnsma. 
M.m.v. Chr. Mannenkwartet ”Quattro Voti” uit Emmen. 
Organist: Rient Elling. De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
  
 
 
Ieder jaar opnieuw 
Worden wij geroepen 
Pelgrims te worden, 
De weg van Jezus Messias te gaan. 
  
Houdt Gij ons gaande 
Ook in nacht en ontij 
Ook te midden van alles 
Wat ons aanlokt en uitdaagt 
Tot andere wegen 
  
Houd ons gaande 
Op de weg naar Jeruzalem 
In het spoor van uw Zoon 
  
(uit: Sytse de Vries: Zolang wij ademhalen) 
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Gisteren is verleden tijd 
Morgen is een geheim 

Vandaag is een cadeau 
Daarom heet het ook:  

Het geschenk! 
  
  
  
De Redactie, de vouwers en bezorgers van De Schakel, wensen u allen een gezond en liefdevol 2018 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
________________________________________________ 
Redactie Schakel:  E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  
Nelleke van der Kamp tel. 640035.  
Kopij vòòr donderdag 17.00 uur. 
  
Wijkredactie “Op Weg”  Emmermeer 
E-mail: henniehendriks@zonnet.nl.  
Hennie Hendriks, tel. 619774.  Kopij vòòr 26 januari. 
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